Bestyrelsesmøde
Dato: onsdag d. 25. oktober 2017
Til stede: Nis Rømer, Kim T. Grønborg,
ønborg, Birgitte Kristensen, Pia Fonnesbech, Mille Kalsmose-Hjemlsborg,
Kalsmose
Julie Sass, Ulla Hvejsel (på skype).
Afbud: Søren Martinsen, Camilla Nørgård
Nø
Fra sekretariatet: Klaus Pedersen, Julie Elmhøj
Dagsorden
1. Referat fra september 2017
Bestyrelsen godkender referat for seneste bestyrelsesmøde.
2. Status på igangværende aktiviteter
Nis Rømer orienterer om hjemmeside.
hjemmeside BKF har fået ny hjemmeside, som bl.a. har til formål at højne
forbundets visuelle kommunikation. Hjemmesiden kræver stadig nogle småjusteringer, men det
overordnede indtryk er, at den nye hjemmeside fungerer meget tilfredsstillende.
Nis Rømer orienterer om Kurser og Efteruddannelse. De fleste af efterårets kurser har været fyldt op.
Modulerne i ‘Kunst i det offentlige rum’ har især været populære blandt medlemmerne.
Julie Elmhøj orienterer om Billedkunstneren.
Billedkunstneren Næste temanummer handler om Kunsten i Den Åbne Skole.
Nis Rømer orienterer om BKF-studerende
studerende. Kursusansvarlig Karen Mette Fog Pedersen og Nis Rømer
afholder i nærmeste fremtid et møde
de med studerende fra de tre akademier for at diskutere mulighederne
for et nærmere samarbejde med de studerende og om etablering af et samlet studenterråd
studenter
for de 3
akademier.
Nis Rømer orienterer om dimittendordningen.
dimittendordningen Netværksmødet i september var en stor succes. Omkring 4050 dimittender mødte op, hvilken er en fordobling i forhold til sidste år. Igen i år havde mødedeltagere, der
ikke er bosatte i Københavns-området,
området, mulighed for at få refunderet dele af deres rejseudgifter. Denne
ordning skal evalueres.
Nis Rømer orienterer om Præmiering
æmiering af Kunstnerdrevne Udstillingssteder. BKF afholdt i midten af oktober
en præmieringsfest, hvor tre kunstnerdrevne udstillingssteder, modtog en pris for deres arbejde. Vinderne
blev Vermillions Sands, Ringsted Galleriet og Rum46. Kunstner Hannah Anbert opførte en performance,
inden priserne blev delt ud. Festen blev holdt i Carlsbergs Pompeijsalen og forløb meget tilfredsstillende.
Der er enighed om at gentage præmieringsfesten
præ
næste år.
Nis Rømer orienterer om Konferencen om Kommunale Billedkunstråd. På grund af forbundets mange
aktiviteter er arrangementet udskudt til 17-18. januar 2018. Billedkunstrepræsentanterne i kommunerne og
BKF-regionerne bliver inviteret til at deltage i konferencen.
3. Drøftelse af situationen omkring de kunstneriske uddannelser

Bestyrelsen diskuterer Henrik Sveidahls rapport, udsendt fra Kulturministeriet, der anbefaler en samlet
fusion af de kunstneriske uddannelser i Danmark. Rapportens konklusioner har mødt stor kritik i pressen,
både fra politikere og fra kunstuddannelserne.
Bestyrelsen bifalder at den store fusion blandt kunstuddannelserne er aflyst. Man mener samtidig, at der er
grund til at arbejde videre med enkelte anbefalinger i rapporten.
Bestyrelsen anbefaler, at Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi får tilført midler, således
at de ligesom Det Kongelige Danske Kunstakademi kan tilbyde uddannelse på MFA-niveau.
MFA
Uddannelse
på MFA-niveau giver i højere grad adgang til efteruddannelse og udveksling og vil derfor stille de
studerende fra provinsakademierne bedre. Bestyrelsen opfordrer til, at Danmark fortsat
rtsat skal have
kunstakademier fordelt på forskellige regioner for herigennem at sikre den største grad af mangfoldighed
og diversitet i hele landet, når det kommer til kunstnerisk uddannelse.
Bestyrelsen anbefaler endvidere, at der blandt uddannelsesinstitutionerne samarbejdes om fx, forsknings,
vidensdeling, beskæftigelsestiltag mv.
4. Drøftelse af ledighed for dimittender
Bestyrelsen diskuterer de seneste ledighedstal for dimittenderne fra akademierne, herunder hvilke tiltag,
der kan sættes i gang for at klæde de studerende bedre på til livet efter akademiet. Det bliver bl.a.
foreslået, at man bør arbejde for, at det bliver muligt at få en slags pædagogikum efter akademiet, der giver
adgang til at undervise på gymnasiet.
5. Presse- og informationsvirksomhed
Debatten om akademiernes situation i forbindelse med Sveidahsl rapport om de kunstneriske uddannelser
har affødt mange debatter på facebook, som forbundet har deltaget aktivt i.
6. Drøftelse af mulighederne for honorering af BKF repræsentanter i diverse udvalg og råd
Bestyrelsen drøfter mulighederne for, at man bl.a. kan modtage honorar for at sidde i BKF’s
optagelsesudvalg, ligesom mulighederne for, at repræsentanter i de lokale billedkunstråd kan modtage
honorar via BKF for deres arbejde, diskuteres. Derudover bliver der talt om, at BKF bør opfordre
kommunerne til at lønne de kunstnere, der sidder i de kommunale billedkunstråd.
Det bliver besluttet, at bestyrelsen vil diskutere emnet på det kommende bestyrelsesmøde.
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7. BKF Generalforsamling
Klaus Pedersen orienterer om den kommende generalforsamling. Oplægsholderne er på plads, og temaet
for deres oplæg vil være ‘Kunst skaber værdi’.
8. Meddelelser/orientering i øvrigt
Uddannelseskoordinator Karen Mette Fog Pedersen, der tidligere har været ansat i en midlertidig stilling, er
blevet fastansat.
9. Eventuelt
Birgitte Kristensen genopstiller ikke og takker for årene som bestyrelsesmedlem. Nis Rømer takker Birgitte
Kristensen for det store arbejde, hun har lagt i bestyrelsen.

